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Abstract  
 

Arabic rhetorical sciences consist of ‘Ilm al-Ma’┐n┘ “the study of meanings”, ‘Ilm al-Bay┐n 

“the study of elucidation” and ‘Ilm al-Bad┘’ “the study of the wondrous”.  This article 

describes two important phenomenon of ‘Ilm al-Ma’┐n┘ known as al-├j┐z (concision of a 

sentence) and al-I═n┐b (prolixity of a sentence) in chapter-2 of the Qur’an. Both these 

phenomenon are effective rhetorical devices used in literature to eloquently convey the 

intended meaning. Especially in the case of Divine revelation and the Qur’anic verses, 

which are precise and full of meaning, it is important to ponder more carefully about 

these two, in order to uncover even more of the fascinating secrets and beauties 

contained in God’s words and to enable man to imbibe from the limitless oceans of 

God’s knowledge to the extent of his own capacity.   
 

ضػػيل تثنيويػػة مػػر    و ضػػ  الػػاؿ. و ػػد حلكػػوف الػػاؿ مقننقم حصػػر مػػالـ امػػنكثم مػػص  ػػوؿ و صػػر  ثػػ ين
. فػػامنكثم  ايانػػا يلػػنفمة  تكاريػػا  مرػػر  هريوػػار مػػراو  ويػػو اه نػػا  و  ايانػػا يلػػن دـ تإلجيػػاز  ىػػر 

اتكػرًن مثيػم مػص  يػ   تكاريا   صر  ويو اهجياز. و د حلكوف األتكاظ وفق امفاين ويو املػاوا . واتقػر ف 
 ف نذمر شيئا  مص اهجياز واه نػا  مػص سػور  اتةقػر  ونلػف   ف نػذمر مفنا ػا   لاـ اترثرل ونريديذ  األ

يف سػور  اتةقػر   -اهجيػاز واه نػا -تغػل واطػيالاا  ن نػذمر اتيػايت اتػخ اسػن دـ فيوػا يػذاف األمػراف 
 إف شاء اهلل حلفاىل.

 

 مساواِة لغة واصطالحا وأقسامها:معنى اإليجاِز واإلطناِب وال

                                                 


 .سايت اهسالميل واتثغل اتفربيل جبامفل بشاوراود اتدر ىريج مف 

*
 جامفل بشاور.راسايت اهسالميل واتثغل اتفربيل، فود اتدمباألسناو امشارؾ   
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 المساواة: .1
َُ  َػْدر ا  َْو ِ يَمػل   ويو َُ َوَ اَوتَػ ُْم َيػَذا ُيَلػاِو   ،يف اتثغل امماثثل وامفاوتل يقػاؿ َسػاَواُ  ُمَلػاَوا   َماثَػثَػ َُ  َػػْوُُ َوِمْنػ

َُ ِوْرَ  ا َ  ا َيْلَواُ  ِمْص بَاِ  حَلِفَب َوَمنَػَفَوا  َبُو زَْيٍد فَػَقاَؿ يُػَقاُؿ َويف تَُغٍل  َِثيَثٍل َسِوَ  ِورْ  .ِوْرَ  ا َ ْ  حلُػَفاِوُؿ ِ يَمُن
َِ َوََل يُػَقاُؿ َيْلَوا ُ  ُْم ََل َيْلَو  تَْيَس َ َربِيًّا َطِحيح ا. : َاَؿ اأْلَْزَيرِ    .ُيَلاِوي   1َو َػْوُُ

  2َل يزيػد بفضػوا  ثػ  بفػ ،و يويف اَلطيالح  ف حلكوف امفاين بقدر األتكػاظ واألتكػاظ بقػدر امفػاين 
ُموْا ألَنُكِلُكم مِّْص َىْرٍ َتَُِدوُ  ِ نَد اتّثَِ ’’مقوتَ حلفاىل:  3‘‘َوَما حلُػَقدِّ

 

 اإليجاز: .2
ويو يف اتثغل اه صار يقاؿ: َوُجزَاتثكظ باتضم "َوَجازَ  " فوو "َوِجيٌز"     صر سري  اتوطػوؿ إىل اتكوػم 

َُ"، وبفضػوم يقػوؿ: "َوَجػَز" يف مالمػَ، وينفد  بالرمػل واُمػز  فيقػاؿ "َوَجْزحلُػ َُ" مػص بػا  و ػد، و" َْوَجْزحلُػ
 4و" َْوَجَز" فيَ  يضا.

  

 ويو يف اَلطيالح    امفاين امنكاثر  حتت اتثكظ اتقثية م  اهبانل واهفصاح ويو نو اف:
تكم يف إجيػػاز  صػػر: ويكػػوف بنضػػما اتفةػػارايت اتقصػػر  مفػػاين  صػػر  مػػص :ػػر اػػذؼ، مقوتػػَ حلفػػاىل:"و 

 5اتقصاص ايا "
 

  إيجاز حذف:
 ويكوف حبذؼ مثمل  و  ثل  و  مرر م   رينل حلفّا احملذوؼ، مما يف األمرثل اتناتيل:

 6" بَِغيًّا َ ؾُ  وَلَْ   وتَ حلفاىل:"  .1
 7" ِجَواِو ِ  َاقَّ  اتثََِّ  يف  َوَجاِيُدوا  وتَ حلفاىل:"  .2
   : فاىنثكوا فةفث اهلل. 8اهلل اتنةيا" وتَ حلفاىل:"ماف اتناس  مل وااد  فةفث   .3
  9 وتَ حلفاىل ااميا  ص  اد اتكنيا اتذ   رسثَ اتفزيز إىل يوسف:"فأرسثوف يوسف  يوا اتصديق"  .4

 10   : فأرسثوين إىل يوسف ألسنفرب  اترؤيا، فأرسثو ، و اؿ تَ: يا يوسف.
 

 اإلطناب: .3
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 11ف  و األمر باتغ و مرر.ويو يف اتثغل اهمراريقاؿ   نب يف اتكالـ  و اتوط
ويػػػو يف اَلطػػػيالح زيػػػاو  اتثكػػػظ  ثػػػ  امفػػػِّ تكايػػػد ،  ػػػو: "َر ِّ ِإينِّ َوَيػػػَص اْتَفأْػػػُم ِمػػػ ِّ َواْشػػػنَػَفَة اتػػػرَّْ ُس 

   : َمربيُت. 12َشْيةا "
 ويكوف بأمور  د  منوا:

اْتَفأْػُم ِمػ ِّ َواْشػنَػَفَة  ذمر اخلاص بفد اتفاـ تثننةيَ  ث  فضة اخلػاص، مقوتػَ حلفػاىل: "َر ِّ ِإينِّ َوَيػصَ  .1
 يت.  : َمرب   13اترَّْ ُس َشْيةا "

ذمر اتفاـ بفد اخلاص هفػاو  اتفمػـو مػ  اتفنايػل بشػأف اخلػاص،  ػو:"َر ِّ اْ:ِكػْر َِ َوِتَواتِػَد َّ َوِتَمػص  .2
َوَىَة بَػْيِخَ ُمْؤِمنا  َوتِْثُمْؤِمِنَا َواْتُمْؤِمَنايِت"

14 
َِ َذتِػَا اأَلْمػَر َ فَّ َوابِػَر َيػُؤَلء ’’ ػو: امفػِّ يف ذيػص اتلػام ،اهيضاح بفػد اهاػاـ تنقريػر  .3 َنا ِإتَْيػ َوَ َضػيػْ

 15‘‘َمْقُيوٌع م ْصِةِحاَ 
 اتنكرار تداع: منمكا امفِّ مص اتنكس وماتنحلر وميوؿ اتكصة،  و: .4

  اف بئر يف تةاف األويمػػػػػػػػػػػيد وف  نرت واترماح مأهنا  شي
 16سحا  مأثم ؽ يفار ؼ مأهنا م  اتةو رت واتليو يد وف  ن

 االعتراض: .5
جبمثػػػػل  و  مرػػػػر َل حمػػػػة ُػػػػا مػػػػص  ويػػػػو  ف يػػػػؤحل  يف  ثنػػػػاء اتكػػػػالـ  و بػػػػا مالمػػػػا منصػػػػثا يف امفػػػػِّ 
  را ،  و:اه

 17مةر اتلص فاين  - َلمذبوا- َل ز مت بنو سفد يأيت 
 

  التذييل: .6
 ا ويو  لماف:ويو حلفقيب اجلمثل جبمثل  ىر  حلشنمة  ث  مفنايا حلوميد

 :جار جمر  امرة إف اسنقة مفنا  واسنغِّ  ما  ةثَ،  و 
  18ومص يفط  مثاف احملامد حيمد              حلزور فىت يفيي  ث  المد ماتَ        

 :ر جار جمر  امرة إف ل يلنغص  ما  ةثَ،  و: 
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 19  اتدنيا بال  مةال يةق جووؾ َ شيئا  ؤمثَ حلرمن   طح
 

 االحتراس: .7
، فػػػػػػيكيص تػػػػػػذتا ويػػػػػػأيت مبػػػػػػا   ويكػػػػػػوف اينمػػػػػػا يػػػػػػأيت امػػػػػػنكثم مبفػػػػػػِّ ديكػػػػػػص  ف يػػػػػػدىة  ثيػػػػػػَ فيػػػػػػَ تػػػػػػـو

  و: 20خيثصَ منَ،
 21فياريت اا  يد سراع و رجة.  طةةنا  ثيوا رياما سيا نا   
 

 سورة البقرة:في اإليجاز 
َِ ُيد   تِْثُمنَِّقاَ ’’ .2  22.‘‘َذِتَا اْتِكَناُ  ََل رَْيَب ِفي

مػاف مػص  ةيػة إجيػاز الػذؼ    َل ريػب يف  نػَ اتكنػا  فكانػت    ‘‘ريب’’مثمل     نا إف و كت  ث 
 ثل  "فيػَ يػد  تثمنقػا"  ابنػداء مػالـ ومػاف مكػاو اػرؼ يف اسػننزاؿ  ػاير امفانػديص    اف ل يكػص  
مثَ يد  فإف فيَ يد  . وإف وطثت  "فيَ"  مػاف مػص  ةيػة اه نػا  ومػاف مػا بفػد  مكيػدا  ف يػذا 

23يد .اتكنا  مثَ 
 

َُ بِنُػػػػػورِِيْم َوحلَػػػػػػرََمُوْم يف ’’ .0 َُ َذَيػػػػػَب اتثَّػػػػػ ػػػػػا َ َلػػػػػاَءيْت َمػػػػػا َاْوتَػػػػػ َمػػػػػرَػُثُوْم َمَمرَػػػػػِة اتَّػػػػػِذ  اْسػػػػػنَػْوَ َد نَػػػػػار ا فَػَثمَّ
 24.‘‘ريُُثَمايٍت ََل يُػْةِصُروفَ 

فإف  اؿ تنا  اية: إنا ذمريَت  ّف مفِّ  وؿ اهلل حلفػاىل ذمر "ممرػة اتػذ  اسػنو د نػار ا فثمػا  لػاءيت َمػا 
 َاوتَ": ََخديْت وانيكأيْت، وتيس ذتا مبوجوو يف اتقر ف. فما وَلتنا  ث   ّف ذتا مفنا ؟

 ية:  د  ثنا إّف مص شػأف اتفػر  اهجيػاز واَلىنصػار، إذا مػاف فيمػا نيقػت بػَ اتدَلتػل اتكافيػل  ثػ  مػا 
 25اذفْت وحلرمْت.

 

اىنصػػػػػػَر اتكػػػػػػالـَ  -وحلػػػػػرموم يف ريثمػػػػػػايت َل يةصػػػػػػروف" وَلتػػػػػٌل  ثػػػػػػ  امػػػػػػرتوؾ مافيػػػػػػٌل مػػػػػص ذمػػػػػػر  ’’ .2
  ثَب اهجياز.

 

ومذتا اذُؼ ما اذَؼ واىنصاُر ما اىنصَر مص اخلرب  ص َمرة امنػافقا بَفػَد ، نأػر مػا اىنصػَر مػص 
اخلػػػرب  ػػػص َمرَػػػة املػػػنو د اتنػػػاَر. ألف مفػػػِّ اتكػػػالـ: فكػػػذتا امنػػػافقوف َذيػػػَب اهلل بنػػػوريم وحلػػػرموم يف 

َ يف اتػػدنيا مبػػا مػػانوا يأوػػروف بأتلػػننوم مػػص اه ػػرار بفػػد اتضػػياء اتػػذ  مػػانوا فيػػ -ريثمػػايت َل يةصػػروف 
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مما ذيب َلوء نػار يػذا املػنو د، بانيكػاء نػار  وَخوويػا، فةقػي يف   -باهسالـ ويم تغر  ملنةينوف 
 26ريثمل َل يُةصر.

 

ويػػذا رجػػوع بػػدي  ، و ريػػب منػػَ اترجػػوع اتوا ػػ  بيريػػق اَل ػػرتاض يف  وتػػَ اتيت :"واهلل حمػػيط باتكػػافريص" 
 ف اتنمرية    با ذمر امشةَ وذمر امشةَ بَ فػامنكثم باخليػار يف مرا ػا  مثيومػا ألف اتوطػف  والنَ

ُمػػا فيكػػوف ذتػػا اتػػةف  نو ػػا  وااػػدا  يف امشػػةَ وامشػػةَ بػػَ ، فمػػا ثةػػت تثمشػػةَ بػػَ يالاػػظ ماترابػػت 
لػماير بنػوريم تثمشةَ . ويذا يقنضي  ف حلكوف  ثل  "ذيب اهلل بنوريم"  جوا   "مّا"  فيكػوف  ػ  

وحلرموم إىراجا  تثكالـ  ث  ىالؼ مقنض  اتأاير إذ مقنضػ  اتأػاير  ف يقػوؿ ذيػب اهلل بنػور  وحلرمػَ 
، وتذتا اىنر ينا تكظ اتنور  ولا   ص اتنار امةند  بػَ ، تثننةيػَ  ثػ  اَلننقػاؿ مػص اتنمريػة إىل القيقػل 

وذا إجياز بدي  مأنَ  ية فثما  لاءيت ذيب تيدؿ  ث   ف اهلل  ذيب نور اهدياف مص  ثو  امنافقا، ف
 27اهلل بنار  فكذتا ذيب اهلل بنوريم ويو  سثو  َل  ود تثفر  مبرثَ فوو مص  ساتيب اه جاز.

 

َِ ريُُثَمػػػايٌت َوَرْ ػػػٌد َوبَػػػػْرٌؽ جَيَْفثُػػػوَف َ َطػػػاِبَفُوْم يف  َذاهِنِػػػْم ِمػػػَص اتصَّػػػَواِ ِق َاػػػ’’ ػػػَماِء ِفيػػػ َر ذَ  َْو َمَصػػػيٍِّب ِمػػػَص اتلَّ
َُ حمُِيٌط بِاْتَكاِفرِيصَ  28.‘‘اْتَمْويِت َواتثَّ

 
 

بدَلتػل مػا  -، وامنكػ  ‘‘امرَػة’’واؿ  ثػ   ف مفنػا : ممرػة طػيب، َاػذؼَ  ‘‘ممرة اتذ  اسنو د نار ا’’
مص إ او  ذمػر  -مض  مص اتكالـ يف  وتَ:"ممرة اتذ  اسنو د نار ا"  ث   ف مفنا :  و ممرة طيِّب 

29اَلىنصار.امرَة،  َثَب اهجياز و 
 

 

فكي يذ  اتيل يق  اَلسنجالء با امرثا َل با اممرػوتا تنقػار  امرثػا يفػ  ويػو وجػَ اتشػةَ وحلةا ػد 
اممروتا , ويف ذمر يذيص امرثا حلقابة يكوػم مرثػا  ىػريص , فا نضػ  ذتػا  ريثػا يف مرػة وااػد مػأف 

ة را ػػيوم ممرػػة اترا ػػي ومرػػة مػػا ير ػػ  مػػص وفػػاء اتثكػػظ اتػػذ   فومػػَ يػػذا اهجيػػاز مرػػة اتػػذيص مكػػروا ومرػػ
30اتةوايم ويو مص   ث  ىيا  فصحاء اتفر .

 
 

 31.‘‘يصَ فَِإْف لَْ حلَػْكَفُثوا َوَتْص حلَػْكَفُثوا فَاحلػَُّقوا اتنَّاَر اتَِّخ َوُ وُوَيا اتنَّاُس َوالَِْجارَُ   ُِ دَّيْت تِْثَكاِفرِ ’’ .2
 

اينػػوين ’’إف ل حلػػأحلوا بػذتا وتػػص حلػػأحلوا ممػػا يف  وتػػَ حلفػػاىل :  ووف فػػ ‘‘ل حلكفثػػوا وتػػص حلكفثػػوا’’وإمنػا ُ ػػرّب  
ينػػا مػػص اهجيػػاز مػػا  ‘‘ألف يف تكػػظ  "حلكفثػػوا 32فػػإف ل حلػػأحلوين بػػَ"’’إىل  وتػػَ :   ‘‘بػػأل تكػػم مػػص  بػػيكم
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تيس مرُثَ يف اتيل األىر  إذ اهحلياف امنحدَّ  بَ يف يذ  اتيل إحليػاف مكيػف بكيكيػل ىاطػل ويػي مػوف 
مػػػص  ‘‘حلكفثػػػوا’’رػػػَة يػػػذا اتقػػػر ف ومشػػػوووا   ثيػػػَ وملػػػنفانا   ثيػػػَ بشػػػودايوم فكػػػاف يف تكػػػظ  امػػػأيتِّ بػػػَ م

33اهاا ل بنثا اتصكايت واتقيوو إجياز َل يقنضيَ اهحلياف اتذ  يف سور  يوسف.
 

 

فإف  ثت ما مفِّ اشرتا َ يف احلقػاء اتنػار اننكػاء احليػاهنم بلػور  مػص مرثػَ  ثػت إهنػم اذا ل يػأحلوا اػا وحلةػا 
يم  ص امفارلل طح  نديم طدؽ رسوؿ اهلل ) طػث  اهلل  ثيػَ وسػثم ا واذا طػح  نػديم طػد َ  جز 

ن تزموا اتفنػاو ول ينقػاووا ول يشػايفوا اسػنوجةوا اتفقػا  باتنػار فقيػة ُػم إف اسػنةنم اتفجػز فػاحلرموا اتفنػاو 
ث انػَ مػص ننايجػَ ألف مولفَ ألف احلقاء اتنار تصيقل ولميمل حلرؾ اتفناو مص اي ‘‘فاحلقوا اتنار’’فول  

مص احلق  اتنار حلرؾ امفاند  ونأر  اف يقوؿ امثا لشمَ إف  رومت اتكرامل  ند  فااذروا س يي يريػد 
ويػػو مػػص بػػا  اتكنايػػل اتػػخ يػػي شػػفةل مػػص  فػػأ يفوين واحلةفػػوا امػػر  واففثػػوا مػػا يػػو ننيجػػل اػػذر اتلػػ ط

يػػة شػػأف اتفنػػاو بإنابػػل احلقػػاء اتنػػار منػػا بػػَ شػػفب اتةال:ػػل وفايدحلػػَ اهجيػػاز اتػػذ  يػػو مػػص اثيػػل اتقػػر ف و و 
 34وإبراز  يف طورحلَ مشيفا ذتا بنووية طكل اتنار وحلكأي   مريا.

 

ما با ُم ما ينفرفوف بَ  مر اترسوؿ ) طث  اهلل  ثيَ وسثم ا وما جاء بَ وميز ُم الق  ص  
 جزمت  يفا  ص اهحلياف اتةا ة رحلب  ثيَ ما يو ماتكذتكل تَ ويو  نكم إذا اجنودمت يف مفارلنَ و 

مبا يلاويَ  و يدانيَ ريور  نَ مفجز واتنصديق بَ واجب فآمنوا بَ واحلقوا اتفذا  امفد مص مذ  
ففرب  ص اهحلياف امكيف باتكفة اتذ  يفم اهحلياف و:ر  إجيازا ونزؿ َلـز اجلزاء منزتنَ  ث  سةية 

ا باتو يد م  اهجياز وطدر اتشر يل بإف اتخ اتكنايل حلقريرا تثمكِّ  نَ و ويال تشأف اتفناو وحلصرحي
تثشا والاؿ يقنضي إذا اتذ  تثوجو  فإف اتقاية سةحانَ وحلفاىل ل يكص شاما يف  جزيم 
وتذتا نك  إحلياهنم مفرتلا با اتشرط واجلزاء  كما ام وىيابا مفوم  ث  الب رينوم فإف 

35اتفجز  ةة اتنأمة ل يكص حمققا  نديم.
 

 

ـَ اأْلَْْسَػػػػػاَء ُمثََّوػػػػػا ُنَّ َ َرَلػػػػػُوْم َ ثَػػػػػ  اْتَماَلِيَكػػػػػِل فَػَقػػػػػاَؿ  َنِْةئُػػػػػوين بَِأْْسَػػػػػاِء َيػػػػػُؤََلِء ِإْف ُمْنػػػػػُنْم  َوَ ثَّػػػػػمَ ’’ .2  َو
36‘‘َطاِوِ َا.

 
 

"  وبقرينػػل  وتػػَ  َنِْةئُػػوين بَِأْْسَػػاِء َيػػُؤََلِء  ولػػمر  " رلػػوم" تثملػػميايت ألهنػػا اتػػخ حلفػػرض بقرينػػل  وتػػَ : "
ـ األْساء مثوا" فػإف اَلسػم يقنضػي ملػم  ويػذا مػص إجيػاز الػذؼ و مػا األْسػاء فػال حلفػرض :"و ثم  و
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ألف اتفرض إريوار اتذايت بفد ىكايوػا ومنػَ  ػرض اتشػيء تثةيػ  ويػـو اتفػرض واألتكػاظ َل حلأوػر فنفػا 
37 ف امفروض مدتوَليت األْساء.

 
 

 

ـَ َفَلَجدُ ’’ .1  38.‘‘وا ِإَلَّ ِإبِْثيَس َ ََب َواْسَنْكةَػَر وََماَف ِمَص اْتَكاِفرِيصَ َوِإْذ  ُػْثَنا تِْثَماَلِيَكِل اْسُجُدوا ِتَو
 

 هنم سار وا ىف اَلمنراؿ ول ينرةيوا فيَ ، ويف اتيل إجياز بالذؼ    ‘‘ فلجدوا’’ فاويت اتكاء يف  وتَ 
39ومذتا "  َب" مكفوتَ حمذوؼ     َب اتلجوو. ‘‘فلجدوا توـ  ’’

 
 

َثل  ُنَّ اَّتََّْذمُتُ اْتِفْجَة ِمْص بَػْفِدِ  َو َنْػُنْم ريَاِتُموَف.َوِإْذ َواَ ْدنَا ُموسَ  .0    َْربَِفَا تَيػْ
40

 
 

واألشور  ف اموا د  ما ماف :اتب  اواُا اصوؿ اتو د مص اجلانةا شػاع اسػنفماؿ طػيغنوا يف ميثػق 
ووا دا  :ار ’’جر  اتو د و د شاع اسنفماُا  يضا  يف ىصوص اتنوا د بامال ا  مما و   يف اديث اُ

 و وؿ اتشا ر : 41 ‘‘ثور

42 و اتر با بينوما  سوال   ديَ َسْرَاَخ ماتاػػػػػػػػفوا 
 

 

 ثػػ  سػػةية اَلسػػػنفار   واسػػنفمثت امكا ثػػل ينػػا ألف امناجػػػا  واتػػنكثم يقنضػػي اتقػػػر  فوػػو مبنزتػػل اتثقػػػاء
  ص ذمر امو وو بَ تأوور  مص طيغل اموا د . وتذتا اسنغِّ

 

كا ثػػل  ثػػ  بااػػا بنقػػدير  ف اهلل و ػػد موسػػ   ف يفييػػَ اتشػػريفل و مػػر  بالضػػور تثمناجػػا  فو ػػد و يػػة ام
موس  ربَ  ف دينرة تػذتا ، فكػاف اتو ػد ااطػال  مػص اتيػرفا وذتػا مػاؼ يف حلصػحيح امكا ثػل بقيػ  

منماثػة اتنأػر  ػص اىػنالؼ امو ػوو بػَ ، وذتػا َل ينػايف امكا ثػل ألف مةػِّ طػيغل امكا ثػل اصػوؿ ففػة 
مػص جػانةا َل سػػيما إذا ل يػذمر امنفثػق يف اتثكػػظ ممػا ينػا تقصػػد اهجيػاز اتةػدي  تقصػػد إ أػاـ امنفثػػق 
مص اجلانةا ، وتا  ف حلقوؿ سوغ اذفَ  ثم ام ا ةا بَ فإف يذا اتكالـ ملوؽ تثنػذمر َل تإلىةػار 

43إف ماف اتغاتب احتاو .واتنذمر يكنك  فيَ بأ ة إشار  فاسنو  الذؼ واتذمر فرجح اهجياز و 
 

 

44.‘‘ُنَّ بَػَفرْػَناُمْم ِمْص بَػْفِد َمْوحِلُكْم َتَفثَُّكْم حَلْشُكُروفَ ’’ .2
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ن بفرنػامم مػػص بفػد مػػوحلكم  إجيػاز بػػدي  ،    فمػػنم مػص اتصػػا قل ن بفرنػامم مػػص بفػد مػػوحلكم ، ويػػذا  
بفػػد حلػأويةوم إف مػػاف  ىػارؽ  ػاو  جفػػة اهلل مفجػز  موسػ  اسػػنجابل تد ايػَ وشػكا نَ  و مرامػػل ُػم مػص

45اتلايثوف يم اتلةفا فإهنم مص طالي ب  إسرايية.
 

 

ػػْثَو  ُمثُػػوا ِمػػْص  َيِّةَػػايِت َمػػا َرَز ْػنَػػاُمْم وَ ’’ .2 ـَ َو َنْػَزْتنَػػا َ ثَػػْيُكُم اْتَمػػصَّ َواتلَّ َمػػا ريََثُمونَػػا َوريَثَّْثنَػػا َ ثَػػْيُكُم اْتَغَمػػا
 46.‘‘َوَتِكْص َمانُوا  َنْػُكَلُوْم َيْأِثُموفَ 

 

حلقػػدير  فأثمػػوا  ‘‘ومػػا ريثمونػػا’’يف اتيػػل إجيػػاز بالػػذؼ يف  وتػػَ : "مثػػوا"     ثنػػا ُػػم مثػػوا ويف  وتػػَ : 
 نكلػوم بػػأف مكػػروا ومػػا ريثمونػػا بػػذتا ، وؿ  ثػػ  يػذا الػػذؼ  وتػػَ : "وتكػػص مػػانوا  نكلػػوم يأثمػػوف" 

م يف اتأثػم واسػنمراريم واجلم  با طيغىت امالي وامضارع "ريثمونا" و" يأثمػوف" تثدَلتػل  ثػ   ػاويو
47 ث  اتككر.

 
 

َِ َتَفثَّ ’’ .2 نَػػػػاُمْم ِبُقػػػػوٍَّ  َواذُْمػػػػُروا َمػػػػا ِفيػػػػ ُكػػػػْم َوِإْذ َ َىػػػػْذنَا ِميرَػػػػاَ ُكْم َوَرفَػْفنَػػػػا فَػػػػػْوَ ُكُم اتي ػػػػوَر ُىػػػػُذوا َمػػػػا  حلَػيػْ
48.‘‘حلَػنػَُّقوفَ 

 
 

ؿ اتزخمشػػػػر  فيػػػػَ إجيػػػػاز بالػػػػذؼ     ثنػػػػا ُػػػػم : ىػػػػذوا ، فوػػػػو ممػػػػا  ػػػػا ‘‘ىػػػػذوا مػػػػا  حلينػػػػامم بقػػػػو ’’
49 ث  إراو  اتقوؿ.

 
 

َفَذحَبُوَيا َوَما َماُووا يَػْكَفُثوَف. .2
50

 
 

  مػػػص إجيػػػاز اتقػػػر ف وإبدا ػػػَ  ف اػػػذؼ مػػػص طػػػدر يػػػذ  اجلمثػػػل ،  ثنػػػا مكوػػػومنا مػػػص نأػػػم اتكػػػالـ
فيثةوا اتةقر  اجلامفل تألوطاؼ اتلابقل ، واصثويا ، فثمػا اينػدوا إتيوػا ذحبويػا ، ويػذا مػص  واتنقدير :

51ز بالذؼ اتثييف ، ألف اتكويم يدرمَ.اهجيا
 

 

َِ ِمػَص اْتَفػَذاِ  َ ْف يػُ ’’ .2 ػُر  َتْػَف َسػَنٍل َوَمػا ُيػَو مبَُزْازِِاػ َُ َوِمَص اتَِّذيَص َ ْشرَُموا يَػػَوو  َ َاػُدُيْم تَػْو يُػَفمَّ ػَر َواتثَّػ َفمَّ
52.‘‘َبِصٌر مبَا يَػْفَمُثوفَ 

 
 

و طػة فػوؽ اسػم تثمكػاف امفنثػي  ثػ  :ػر  فوػو اسػم  يف  ث   "بفولل"    ‘‘فما فو وا’’و وتَ :  
مػػةوم فثػػػذتا مػػاف مالزمػػػا  تإللػػافل ألنػػػَ حلنميػػز جونػػػَ باَلسػػم اتػػػذ  يضػػاؼ يػػػو إتيػػَ فوػػػو مػػص  ْسػػػاء 
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اجلوايت امالزمل تإللافل تكأا   و حلقديرا  ويلػنفمة جمػازا  يف امنجػاوز :ػر  يف طػكل َتػاوزا  ريػايرا  حلشػةيوا  
:ػػر   ثػػ  مػػا يػػو مفنػػة  ثيػػَ ، فكػػوؽ يف مرثػػَ يلػػنفمة يف مفػػِّ اتنغثػػب  بأوػػور اتشػػيء امفنثػػي  ثػػ 

واتزيػػاو  يف طػػكل سػػواء مانػػت مػػص احملامػػد  و مػػص امػػذاـ يقػػاؿ : فػػالف ىلػػيس وفػػوؽ اخللػػيس وفػػالف 
شجاع وفوؽ اتشجاع ، وحلقوؿ :   ي  فالف فوؽ اقَ    زايدا   ث  اقَ . ويو يف يذ  اتيل طػا  

طػػث  اهلل   و  مػػرب اجمػػا  . ونأػػر   ػػوؿ اتنػػيمػػص اتةفولػػل يف القػػار  ومػػا يػػ تثمفنيػػا    مػػا يػػو  شػػد
"ما مص ملثم يشػاؾ شػومل فمػا فو وػا إَل منةػت تػَ اػا ورجػل وحميػت  نػَ اػا ىييئػل" روا  : ثيَ وسثم

،  و مػا يػو  شػد ةل اتنمثل مما جاَء يف اديث  ىػر، حينمة   ة مص اتشومل يف األذ  مرة نَْ  53ملثم
مل مرة اتػوىز بلػكا ويػذا مػص حلصػاريف تكػظ فػوؽ يف اتكػالـ وتػذتا مػاف َلىنيػار  يف يػذ  مص اتشو 

 54اتيل ووف تكظ   ة وووف تكظ   و  مرال  مو   مص بثيغ اهجياز .
 

و وتَ :  " َتْو يُػَفمَُّر  َْتَف َسَنٍل " بياف تيوو    يوو ووًّا بيانَ تو يفمر  تف سنل ، و طة "تو"  نػَ اػرؼ 
لػػي  و تثملػػنقةة فكػػاف  طػػة مو فػػَ مػػ  ففػػة يػػوو و ػػو   نػػَ  ثػػل مةينػػل جلمثػػل  "يػػوو"  ثػػ  شػػرط تثما

 ريقػػل اهجيػػاز واتنقػػػدير يف مرػػة يػػػذا يػػوو  اػػديم تػػػو يفمػػر  تػػػف سػػنل َتمػػا َسػػػِئم  و مػػا َمػػػرَِ  فثمػػا مػػػاف 
ا مضموف شرط  "تو " ومضموف مكفػوؿ  "يػوو" وااػدا  اسػنغنوا بكفػة اتشػرط  ػص مكفػوؿ اتكفػة فحػذفو 
امكفوؿ ونزؿ ارؼ اتشرط م  ففثَ منزتػل امكفػوؿ فثػذتا طػار الػرؼ مػ   ثػل اتشػرط يف  ػو  امكفػوؿ 
فامنلػػب اَلْسيػػل يف امفػػِّ فصػػار ففػػة اتشػػرط مػػؤوَل  بامصػػدر امػػأىوذ منػػَ وتػػذتا طػػار اػػرؼ  "تػػو" 

تشػرط ملػنفمثل يف مبنزتل َ ف امصدريل نأرا  تكوف اتكفة اتذ  بفديا طار مػؤوَل  مبصػدر فصػاريت  ثػل ا
مفِّ امصدر اسنفماَل  :َثب  ثػ   "تػو" اتوا فػل بفػد ففػة  "يػوو"  و ػد يثحػق بػَ مػا مػاف يف مفنػا  مػص 

55األففاؿ اتداتل  ث  احملةل واتر:ةل .
 

 

ََ َ َث  ُمةِّ َشْيٍء َ ِديٌر. .2 َ لَْ حلَػْفَثْم َ فَّ اتثَّ
56 

 

) طػػث  اهلل  ثيػػَ وسػػثم ا بػػة يػػو إمػػا  و اتنػػياوا  منػػَ ريػػاير  اتوااػػد ويػػواخليػػا  يف  "حلفثػػم"  تػػيس مػػر 
ىيػػػا  تغػػػر مفػػػا ىػػػارا  ثػػػ   ريقػػػل احػػػاز بنشػػػةيَ مػػػص تػػػيس االػػػرا  تث يػػػا  ويػػػو اتغايػػػب منزتػػػل 
ام ا ب يف مونَ حبيػث يصػر خما ةػا  تشػور  يػذا األمػر وامقصػد مػص ذتػا تػيفم مػة خما ػب طػا  تػَ 

هلل  ثػػ  مػػة شػػيء  ػػدير وتػػو بفػػدـ جريانػػَ  ثػػ  ويػػو مػػة مػػص يأػػص بػػَ  و ينػػويم منػػَ  نػػَ َل يفثػػم  ف ا
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موجػػب  ثمػػَ ، وإىل يػػذ  اتيريقػػل مػػاؿ اتقيػػب واتييػػي مػػص شػػراح ) اتكشػػاؼ ا و ثيوػػا يشػػمة يػػذا 
اخليػػػا  ابنػػػداء اتيوػػػوو وامشػػػرما ومػػػص  لػػػ   ف يشػػػنةَ  ثيػػػَ األمػػػر وحلػػػروا  ثيػػػَ اتشػػػةول مػػػص لػػػفكاء 

 إمنا  وىة فيَ تيلم  :ر  .املثما ،  ما :ريم فغ   ص اتنقرير يف اتأاير و 
 

َ طػػث  اهلل  ثيػػَ وسػػثم  تكػػص امقصػػوو منػػ يػػو اتوااػػد فيكػػوف ام ا ػػب يػػواتنيوإمػػا مػػراو بػػَ ريػػاير  و 
إىل خما ةػل  منػَ اننقػاَل  مناييػا  ألف  ثػم األمػل مػص تػواـز  ثػم اترسػوؿ  املثموف فيننقة مػص ىيػا  اتنػي

بَ بفنواف اترساتل فامراو منَ  منَ ألف ما يرةػت تػَ مػص مص ايث إنَ رسوؿ تزوما   رفيا  فكة اكم حلفثق 
امفثومايت يف با  اتفقايد واتنشري  فوو ااطة ُم فنار  يراو مص اخليا  حلوجَ مضػموف اخليػا  إتيػَ 
وألمنَ وحلار  يقصد منَ حلوجَ امضموف ألمنَ فقط  ث   ا ػد  اتكنايػل يف جػواز إراو  امفػِّ األطػثي مػ  

يصثح حلوجَ امضموف تثرسػوؿ ألنػَ َل يقػرر  ثػ  اَل ػرتاؼ بػأف اهلل  ثػ  مػة شػيء  اتكنايي ، ويونا َل
 ػػدير فضػػال   ػػص  ف ينكػػر  نػػَ وإمنػػا اتنقريػػر تألمػػل ، وامقصػػد مػػص حلثػػا اتكنايػػل اتنفػػري  بػػاتيووو . وإمنػػا 
سػػػثا يػػػذا اتيريػػػق ووف  ف يػػػؤحل  بضػػػمر اجلما ػػػل ام ػػػا ةا مػػػا يف سػػػثوؾ  ريػػػق اتكنايػػػل مػػػص اتةال:ػػػل 

 57مةاتغل م  اهجياز يف تكظ اتضمر .وا
 

 58احلكق  ثماء اتةياف  ث   ف يذ  اتيل يف اهجياز م     امفاين باتثغل باتغل إىل   ث  اتدرجايت.
 

 اإلطناب في سورة البقرة:
 59َوحلَػرََمُوْم يف ريُُثَمايٍت ََل يُػْةِصُروَف. .1

 

ص ذيػػب نػػور  بقػػي يف ريثمػػل َل يةصػػر ، يػػذ  اجلمثػػل حلنضػػمص حلقريػػرا  مضػػموف "ذيػػب اهلل بنػػوريم" ألف مػػ
واتقصد منَ زياو  إيضاح الاتل اتخ طاروا إتيوا فػإف تثدَلتػل اتصػرحيل مػص اَلرحللػاـ يف ذيػص اتلػام  مػا 
تػػيس تثدَلتػػل اتضػػمنيل فػػإف  وتػػَ  "ذيػػب اهلل بنػػوريم" يكيػػد  هنػػم مػػا اسػػنو دوا نػػارا  فانيكػػأيت انفػػدمت 

اتلام   ما طاروا إتيَ  ند ياحلَ الاتل فيكوف  وتَ بفد ذتا اتكايد  وىابت املا ي وتكص  د يذية 
: "وحلػػرموم يف ريثمػػايت َل يةصػػروف" حلػػذمرا  بػػذتا وحلنةيوػػا  إتيػػَ ، فػػإهنم َل يقصػػدوف مػػص اتةيػػاف إَل شػػد  
حلصػػػوير امفػػػاين وتػػػذتا يينةػػػوف ويشػػػةووف وديرثػػػوف ويصػػػكوف امفرفػػػل ويػػػأحلوف بالػػػاؿ ويفػػػدووف األىةػػػار 

60بدي . واتصكايت فوذا إ نا 
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َِ ريُُثَمػايٌت َوَرْ ػٌد َوبَػػْرٌؽ جَيَْفثُػوَف َ َطػاِبَفُوْم يف  َذاهِنِػْم ِمػَص اتصَّػَواِ ِق َاػ’’ .2 َذَر  َْو َمَصيٍِّب ِمَص اتلََّماِء ِفيػ
َُ حمُِيٌط بِاْتَكاِفرِيصَ   61.‘‘اْتَمْويِت َواتثَّ

 

يء بَ تزياو  اسنحضار واتأاير  ف  وتَ :  "مص اتلماء" تيس بقيد تثصيب وإمنا يو وطف ماشف ج
62طور  اتصيب يف يذا اتنمرية إذ امقاـ مقاـ إ نا .

 

َِ ِإنََُّ ُيَو اتنػَّوَّاُ  اترَِّايُم. .2 ـُ ِمْص رَبَِِّ َمِثَمايٍت فَػَناَ  َ َثْي فَػنَػَثقَّ   َو
63

 
 

ويػا حلػذيية وحلفثيػة تثجمثػل اتلػابقل ويػي "فنػا   ثيػَ" ألنػَ يكيػد مكا ‘‘إنَ يو اتنوا  اترايم’’و وتَ : 
م  زياو  اتنفميم واتنذيية مػص اه نػا  ممػا حلقػرر يف  ثػم امفػاين . ومفػِّ امةاتغػل يف اتنػوا   نػَ اتكرػر 
اتقةػػوؿ تثنوبػػل    تكرػػر  اتنػػايةا فوػػو مرػػاؿ مةاتغػػل مػػص حلػػا  امنفػػد  بفثػػ  اتػػذ  يػػو مبفػػِّ  ةػػوؿ اتنوبػػل 

   وـ مػص ربػػَ" امػؤذف بنقػػدير حلػػا  إيػذاف بػػأف ذتػا َل خيػػا حلايةػػا  ووف  ىػر ويػػو حلػذيية تقوتػػَ : "فنثقػػ
 وـ فنا  اهلل  ثيَ  ث  جفة اتنوا  مبفِّ امثوػم تفةػاو  اتكرػريص  ف ينوبػوا فػإف  مرثػل امةاتغػل  ػد َتػيء 

64مص :ر اتنكاثر فاتنوا  ينا مفنا  امثوم اتنوبل ويو منايل  ص  ةوؿ حلوبل اتنايب.
 

 

65.‘‘ْكُنُموا الَْقَّ َو َنْػُنْم حلَػْفَثُموفَ َوََل حلَػْثِةُلوا الَْقَّ بِاْتَةاِ ِة َوحلَ ’’ .2
 

 

حلكريػػر الػػق يف  وتػػَ "حلَػْثِةُلػػوْا الػػق" و وتػػَ "َوحَلْكُنُمػػوْا الػػق" تزيػػاو  حلقةػػيح امنوػػي  نػػَ إذ يف اتنصػػريح مػػا 
 66تيس يف اتضمر مص اتنأميد ويلم  يذا اِه نا   لفف مص سوا .

 

ْ تَنَػػ’’ .2 َُ يَػُقػػوُؿ ِإنػََّوػػا بَػَقػػَرٌ  ََل فَػػاِرٌض َوََل ِبْكػػٌر َ ػػَواٌف بَػػػْاَ َذتِػػَا  َػػاُتوا اوُْع تَنَػػا رَبَّػػَا يُػةَػػػاِّ ا َمػػا ِيػػَي  َػػاَؿ ِإنَّػػ
67.‘‘فَافْػَفُثوا َما حلُػْؤَمُروفَ 

 
 

وجػػاء يف جػػواام اػػذا اه نػػا  ووف  ف يقػػوؿ مػػص  وؿ اجلػػوا  إهنػػا  ػػواف حلفريضػػا  بغةػػاو م واانيػػاجوم 
68جماَل  ه او  اتلؤاؿ. إىل حلكرر اتنوطيف اىت َل يرتؾ ُم

 
 

ديَػػػػاِف فَػَقػػػػدْ  .2 ـْ حلُرِيػػػػُدوَف َ ْف حَلْلػػػػأَُتوا َرُسػػػػوَتُكْم َمَمػػػػا ُسػػػػِئَة ُموَسػػػػ  ِمػػػػْص  َػْةػػػػُة َوَمػػػػْص يَػَنةَػػػػدَِّؿ اْتُكْكػػػػَر بِاْهِ  َ 
 69َلةَّ َسَواَء اتلَِّةيِة.
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دَلتػػل  ثػػ   ف و وتػػَ : "ومػػص ينةػػدؿ اتككػػر باهديػػاف فقػػد لػػة سػػواء اتلػػةية" حلػػذيية تثنحػػذير امالػػي تث
احملػػذر منػػَ مكػػر  و يكضػػي إىل اتككػػر ألنػػَ ينػػايف ارمػػل اترسػػوؿ واترقػػل بػػَ وحبكػػم اهلل حلفػػاىل ، وحينمػػة  ف 
امػػراو بػػاتككر  اػػواؿ  يػػة اتككػػر    َل حلنةػػدتوا بػػآوابكم حلقثػػد  وايػػد  يػػة اتككػػر يف سػػؤاُم ممػػا  ػػاؿ ) 

ا اتػػذيص مػػص  ػػةثكم مرػػر  ملػػايثوم طػػث  اهلل  ثيػػَ وسػػثم ا يف اػػديث ) اتصػػحيحا ا : ) فإمنػػا  يثػػ
وإ ػػػالؽ اتككػػػر  ثػػػ   اػػػواؿ  يثػػػَ وإف ل حلكػػػص مكػػػرا  شػػػاي  يف  تكػػػاظ  70واىػػػنالفوم  ثػػػ   نةيػػػايوم ا

اتشريفل و تكاظ اتلثف مما  اتت  يثل بنت  ةد اهلل بص ُ ََبَ زوجُل ثابػِت بػص  ػيس :"إين  مػر  اتككػر" 
سػةل بػا اجلمثنػا فػإذا ل يكػص مػدتوؿ اجلمثنػا والػػح حلريػد اتزنػا ، فػإذف ذمػر  ثػل بفػد  ثػل يػؤذف مبنا

اتنناسب  ثم ام ا ب  ف يناتا مناسةل يرمز إتيوا اتةثيغ فونا حلفثم  ف اَلرحلداو  ص اهديػاف إىل اتككػر 
مفِّ مثي  اـ يندرا حتنَ سؤاُم اترسوؿ مما سػأؿ بنػو إسػرايية موسػ  فنكػوف حلثػا اتقضػيل مكػرا  ويػو 

مفرؼ يف با  اه نا  بأنَ حلفقيب اجلمثل جبمثل مشنمثل  ث  مفنايا حلننزؿ منزتل امقصوو مص اتنذيية ا
الجل  ث  مضموف اجلمثل وبذتا حيصة حلأميد مفِّ اجلمثل األوىل وزياو  فاتنذيية لر  مص لرو  
اه نػا  مػػص ايػػث يشػػنمة  ثػػ  حلقريػر مفػػِّ اجلمثػػل األوىل ويزيػػد  ثيػػَ بكايػد  جديػػد  ُػػا حلفثػػق بكايػػد  

71ثل األوىل . و بد َ ما  ىرا خمرا األمراؿ ما فيَ مص ُ مـو الكم ووجيز اتثكظ مرة يذ  اتيل.اجلم
 

 

 

َِ َمػػا حلَػْفةُػػُدوَف ِمػػْص بَػْفػػِد   َػػاُتوا نَػْفةُػػُد إِ ’’ .2 ـْ ُمْنػػُنْم ُشػػَوَداَء ِإْذ َاَضػػَر يَػْفُقػػوَ  اْتَمػػْويُت ِإْذ  َػػاَؿ تَِةِنيػػ َػػَا َ  َُ
ََ  بَاِيَا ِإبْػرَاِييمَ  َُ ُمْلِثُموفَ  َوِإَت ا َوَ ُْص َت َُ ا َواِاد  72.‘‘َوِإْْسَاِ يَة َوِإْسَحاَؽ ِإ

 
 

وو وع ‘‘ إُا’’" إُا " ااؿ مص  و وتَ : "إُا  واادا " حلوليح تصكل اهتَ اتذ  يفةدونَ فقوتَ : 
ثيَ ا ااَل  مص ) إُا ا م   نَ مراوؼ تَ يف تكأَ ومفنا  إمنا يو با نةار إجراء اتوطف  )إُا  

بواادا  فالاؿ يف القيقل يو ذتا اتوطف ، وإمنا   يد تكظ إَليا  ول يقنصر  ث  وطف واادا  
تزياو  اهيضاح ألف امقاـ مقاـ إ نا  فكي اه او  حلنويَ بامفاو وحلوميد ما  ةثَ ، ويذا  سثو  مص 

ظ اتلابق حلةفا ، اتكصاال إذ يفاو اتثكظ تيةِّ  ثيَ وطف  و منفثق وحيصة م  ذتا حلوميد اتثك
73وتيس امقصوو مص ذتا جمرو اتنوميد.

 
 

ُثو َ َثْيُكْم  يَاحلَِنا َويُػزَمِّيُكْم َويُػَفثُِّمُكُم اْتِكَناَ  َوالِْْكمَ ’’ .8 َل َويُػَفثُِّمُكْم َمَما  َْرَسْثَنا ِفيُكْم َرُسوَل  ِمْنُكْم يَػنػْ
 74.‘‘َما لَْ حَلُكونُوا حلَػْفَثُموفَ 
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يػومص بػا  ذمػر  ‘‘ويفثمكػم اتكنػا  والكمػل’’بفد  وتػَ :  ‘‘ حلكونوا حلفثموفويفثمكم ما ل’’ وتَ : 
75.‘‘اه نا   ’’اتفاـ بفد اخلاص هفاو  اتشموؿ ، ويلم  يذا يف اتةال:ل بػ 

 
 

َِ َواْتيَػػػػْوـِ اْتِىػػػِر تَػػػْيَس اتْػػػربَّ َ ْف حلُػَوت ػػػوا ُوُجػػػوَيُكْم ِ ةَػػػَة اْتَمْشػػػرِِؽ َواْتَمْغػػػِرِ  َوَتِكػػػصَّ اتْػػػربَّ َمػػػْص  َمػػػَص بِاتثَّػػػ’’ .9
َِ َذِو  اْتُقػػْرََب َواْتَينَػػاَم  َواْتَمَلػػاِمَا وَ  ػػِةيِة َواْتَماَلِيَكػػِل َواْتِكنَػػاِ  َواتنَِّةيِّػػَا َو حلَػػ  اْتَمػػاَؿ َ ثَػػ  ُاةِّػػ ابْػػَص اتلَّ

ـَ اتصَّاَلَ  َو حَل  اتزََّماَ  َواْتُموُفوَف ِبفَ  ْوِدِيْم ِإَذا َ اَيُدوا َواتصَّاِبرِيَص يف اْتَةْأَسػاِء َواتلَّايِِثَا َويف اترِّ َاِ  َو َ َا
 76.‘‘َواتضَّرَّاِء َوِاَا اْتَةْأِس  ُوتَِئَا اتَِّذيَص َطَدُ وا َو ُوتَِئَا ُيُم اْتُمنػَُّقوفَ 

 

و د اصة بنصب ) اتصابريص ا ينا فايدحلاف : إادا ا  امل يف مة  يػ  مػص اتنفػويت ، فقػد نقػة  ػص 
 نػػػَ إذا ذمػػػريت اتصػػػكايت اتكرػػػر  يف مفػػػرض امػػػدح  و اتػػػذـ فاألالػػػص  ف خيػػػاتف  77ي َب  ثػػػي اتكارسػػػ

إ رااػػػػا وَل َتفػػػػة مثوػػػػا جاريػػػػل  ثػػػػ  موطػػػػوفوا ألف يػػػػذا مػػػػص موالػػػػ  اه نػػػػا  فػػػػإذا ىوتػػػػف إ ػػػػرا  
األوطاؼ ماف امقصوو  ممة ألف اتكالـ  ند اىنالؼ اه را  يصر مأنَ  نواع مص اتكالـ ولػرو  

78مص اتةياف.
 

 

ُػػدَ وْ شػػ’َ’ .10 ُْ َِ اْتُقػػْر ُف ُيػػد   تِثنَّػػاِس َوبَػيػِّنَػػايٍت ِمػػَص ا ِمْنُكُم   َواْتُكْر َػػاِف َفَمػػْص َشػػِودَ ُر َرَمَضػػاَف اتَّػػِذ   ُنْػػزَِؿ ِفيػػ
َُ ِبُكػػُم اْتُيْلػػرَ  َُ َوَمػػْص َمػػاَف َمرِيض ػػا  َْو َ ثَػػ  َسػػَكٍر َففِػػدٌَّ  ِمػػْص  َيَّػػاـٍ ُ َىػػَر يُرِيػػُد اتثَّػػ ػػْوَر فَػْثَيُصػػْم ََل يُرِيػػُد  وَ اتشَّ

ََ َ َث  َما َيَداُمْم َوَتَفثَُّكْم حَلْشُكُروفَ   79.‘‘ِبُكُم اْتُفْلَر َوتُِنْكِمُثوا اْتِفدََّ  َوتُِنَكةػُِّروا اتثَّ
 

ضػي  ػدـ ذمػر  إمػا نقيػل مػ   ف اهجيػاز اميثػو  ُػم يوإمنػا  لػيف تكػظ اتشػور إىل رمضػاف يف يػذ  ات
تػل  ثػ  اسػنيفا   يػ   يامػَ باتصػـو و ألنػَ تػو  ػاؿ رمضػاف ألنَ األشور يف فصيح مالموػم وإمػا تثدَل

.فينويم اتلامفوف  هنا  ياـ مص رمضاف  80تكاف ريايرا  َل نصا  ، َل سيما م  حلقدـ  وتَ  ) ياما ا
81 

َفٍل ِإَذا َرَجْفػػُنْم حلِْثػػَا َ َشػػَرٌ  َمامِ  ـُ َثاَلثَػػِل  َيَّػػاـٍ يف اْلَػػجِّ َوَسػػةػْ ػػْد َفِصػػَيا َُ َفَمػػْص لَْ جيَِ ثَػػٌل َذتِػػَا ِتَمػػْص لَْ َيُكػػْص  َْيثُػػ
ََ َشِديُد اْتِفَقاِ . ََ َواْ َثُموا َ فَّ اتثَّ َااِلرِ  اْتَمْلِجِد الَْرَاـِ َواحلػَُّقوا اتثَّ

82
 

 

"حلثا  شر  مامثل" فيَ إ اؿ بفد اتنكصية ويذا مص با  " اه نا  " وفايدحلػَ زيػاو  اتنأميػد وامةاتغػل 
83، و دـ اتنواوف اا  و حلنقيا  دويا. يف احملافأل  ث  طياموا
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    وَ  انَػْكِفِوم  ِمصْ   ُوَما َ ْمةَػرُ َوِإمثُْ  َ ِص اخْلَْمِر َواْتَمْيِلِر ُ ْة ِفيِوَما ِإْنٌ َمِةٌر َوَمَناِفُ  تِثنَّاِس  َيْلأَُتوَناَ  .22

َُ تَ  ُ اتثَّ 84ُكُم اْتيَايِت َتَفثَُّكْم حلَػنَػَككَُّروَف.َيْلأَُتوَنَا َماَذا يُػْنِكُقوَف ُ ِة اْتَفْكَو َمَذِتَا يُػةَػاِّ
   

 

"وإمثومػا  مػػرب مػػص نكفومػػا" يػػذا مػػص بػػا  اتنكصػية بفػػد اه ػػاؿ ويػػو مػػا يلػػم  ىف اتةال:ػػل   " 
85اه نا  ".

 
 

 َيْيُوػْرَف فَػِإَذا َوَيْلأَُتوَنَا َ ِص اْتَمِحػيِ   ُػْة ُيػَو  َذ   فَػاْ َنزُِتوا اتنَِّلػاَء يف اْتَمِحػيِ  َوََل حلَػْقَربُػوُيصَّ َاػىتَّ  .20
ََ حيُِب  اتنػَّوَّاِبَا َوحيُِب  اْتُمَنَيوِّرِيَص. َُ ِإفَّ اتثَّ حَلَيوَّْرَف فَْأحُلوُيصَّ ِمْص َاْيُث  ََمرَُمُم اتثَّ

86 
 

 87و وتػػَ :  "فػػأحلويص" األمػػر ينػػا تإلبااػػل َل حماتػػل تو و ػػَ  قػػب اتنوػػي مرػػة  "وإذا اثثػػنم )فاطػػياووا"
يو شور يف اتنك  بَ  ص اتوطء تةياف  ف امػراو باتِقربػاف امنوػي  نػَ يػو اتػذ  امفػِّ  رب باهحلياف ينا و 

اتكنايي فقد  رب باَل نزاؿ ن  ُػكَِّي باتقرباف ن  كي باهحلياف وم  مة حلفةػر فايػد  جديػد  واكػم جديػد 
88ويذا مص إبداع اهجياز يف اه نا .

 
 

ََ ِإَلَّ ُيَو الَْي  ’’ .22 َُ ََل ِإَت ػَماَوايِت َوَمػا يف اأْلَْرِض َمػْص َذا  اتثَّ َُ َمػا يف اتلَّ اْتَقي وـُ ََل حلَْأُىػُذُ  ِسػَنٌل َوََل نَػػْوـٌ تَػ
َِ يَػْفثَػُم َمػا بَػػْاَ  َيْػِديِوْم َوَمػا َىْثَكُوػْم َوََل حيُِييُػوَف ِبَشػْيٍء ِمػْص  ِ  َِ ِإَلَّ مبَػا اتَِّذ  َيْشَكُ  ِ ْنَدُ  ِإَلَّ بِِإْذنِػ ْثِمػ

َُ اتلََّماَوايِت َواأْلَْرَض َوََل يَػُئوُوُ  ِاْكُأُوَما َوُيَو اْتَفِثي  اْتَفِأيمُ َشاَء  89.‘‘َوِسَ  ُمْرِسي 
 

 

يف  يل اتكرسي  نواع مص اتكصاال و ثم اتةياف منوا )الص اَلفننػاحا ، ألهنػا افننحػت بأجػة  ْسػاء اهلل 
، ولػػػفا ، و)اه نػػػا ا بنكريػػػر اتصػػػكايتحلفػػػاىل ، و)حلكػػػرار اْسػػػَ حلفػػػاىلا ريػػػايرا ومضػػػمرا يف مثانيػػػل  شرم

90و) ي  اجلمةا ايث ل يصثوا حبرؼ اتفيف.
 

 

نَػا  ِ ’’ 22 َُ َوَرفَػَ  بَػْفَضػُوْم َوَرَجػايٍت َو حلَػيػْ ُوْم َمػْص َمثَّػَم اتثَّػ يَلػ  حلِْثَا اتر ُسُة َفضَّْثَنا بَػْفَضُوْم َ ثَػ  بَػْفػٍ  ِمػنػْ
َُ َمػػػا ا ْػَننَػػػَة اتَّػػػِذيَص ِمػػػْص بَػْفػػػِدِيْم ِمػػػْص بَػْفػػػِد َمػػػا ابْػػػَص َمػػػْرًَنَ اْتةَػيػِّنَػػػايِت َو َيَّػػػْدنَاُ  بِػػػرُ  وِح اْتُقػػػُدِس َوتَػػػْو َشػػػاَء اتثَّػػػ

َُ َما ا ْػَننَػثُ  ُوْم َمْص َمَكَر َوَتْو َشاَء اتثَّ ُوْم َمْص  َمَص َوِمنػْ ََ َجاَءحلْػُوُم اْتةَػيػَِّنايُت َوَتِكِص اْىنَػَثُكوا َفِمنػْ وا َوَتِكػصَّ اتثَّػ
91‘‘ُد.يَػْكَفُة َما يُرِي

 
 

92اه نا  يف  وتَ "وتو شاء اهلل ما ا ننثوا" ايث مرر  ثل "وتو شاء اهلل".
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خينػػار اتةثيػػغ تثنفةػػر  مػػا يف نكلػػَ  ريقػػا مػػص  ػػرؽ ثػػالا فوػػو حلػػار  يػػوجز وحلػػار  يييػػة وحلػػار  يػػأيت بفةػػار  
منوسػػػيل   ثػػػ  الػػػب مػػػا حلقنضػػػيَ اػػػاؿ ام ا ػػػب ويػػػد و اتيػػػَ مػػػو ص اخليػػػا  و ػػػد شػػػرانا يف يػػػذا 

ث ام نصر مأػاير اهجيػاز واَل نػا  وروايفومػا اتةال:يػل يف سػور  اتةقػر  وفػق  ػوانا اتةال:ػل و يف اتةح
ىناـ األمػر نلػنيي  اف نقػوؿ اف اتقػر ف اتكػرًن مػالـ مفحػز ايػث َل يوجػد نأػر  يف اَلسػاتيب وامفػِّ 

 وَل يف اتنأم واتشكة وَل يف جماؿ اتةال:ل واتكصاال.
 

 وامش ــهـــال

 

 ,وار اتككر  برويت. 4/390تكيومي ) بو اتفةاس  محد بص حممد بص  ثي امقر ا,امصةاح امنر,  ا۔1
 تةناف. –برويت  -,وار اتككر 1/9 وا د اتةال:ل, األفغاين )سفيدا,اموجز يف  وا د اتثفل اتفربيل, ۔2
 20ا مدثر : ۔3
,وار اتكنب 2/10زخمشر  )جار اهلل  بو اتقاسم حمموو بص  مرو بص  محدا، ساس اتةال:ل,  ساس اتةال:ل, ات۔ 4

 اتفثميل  برويت.
 179اتةقر  : ۔5
 20مرًن : ۔6
 77الج : ۔7
 213اتةقر  : ۔8
 45,46يوسف : ۔ 9

 1/9 وا د اتةال:ل, ۔10
  د و  برويت.,وار ات 2/567مصيك  )إبراييما اتزيايت ) محداو طحااما,امفجم اتوسيط, ۔11
 4مرًن : ۔12
 4مرًن : ۔13
 28اجلص : ۔14
 66الجر : ۔15
 , ,وار اتد و  برويت.1/21امفثقايت اتفشر, ۔16
 , وار اتككر  برويت.1/486 بو اتكرا األطةواين) ثي بص اللا بص حممد بص امرواينا, األ:اين,۔17 
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بص مورافا,منا  اتصنا نا,   بو يالؿ اتفلكر ,)اللص بص  ةد اهلل بص سوة بص سفيد ابص حيىي۔18
 ,وار اتككر  برويت.1/125

 , وار اتكنب اتفثميل  برويت. 1/1654مصر  )حممد ابص نةاحللا,ويواف ابص نةاحلل امصر , ۔ا19
 1/9وا د اتةال:ل, ۔20
 رؼ برويت., وار امفا1/725 بو اتفةاس ابص امفنز) ةد اهلل بص حممد امفنز باهلل بص امنومةا،ويواف ابص امفنز, ۔21
 2اتةقر  : ۔22
, مؤسلل اتناريخ اتفرَب، 1/117ابص  اشور اتنونلي)حممد اتياير بص حممد بص حممد اتيايرااتنحرير واتننوير, ۔23

 تةناف -برويت 
 17اتةقر  :  ۔24
 وار اتككػر , 1/327اتيرب  )حممد بص جرير بص يزيد بص مرر بص :اتب اتمثيا، جام  اتةيػاف يف حلأويػة اتقػر ف, ۔25
  تةناف. –برويت  -

  1/329جام  اتةياف يف حلأوية اتقر ف,۔26
 1/309اتنحرير واتننوير,۔27
 19اتةقر  : ۔28
  1/338جام  اتةياف يف حلأوية اتقر ف,۔29
,وار اتكنب 1/439اتةقا  )برياف اتديص  بو اللص إبراييم بص  مرا,نأم اتدرر ىف حلناسب اتيايت واتلور,۔30

 اتفثميل برويت.
 24اتةقر  : ۔ 31
  60،  59يوسف : ۔32
 1/344اتنحرير واتننوير,۔33
,وار إاياء اترتاا 1/132اتزخمشر  اخلوارزمي ) بو اتقاسم حمموو بص  مرا,اتكشاؼ  ص اقايق اتننزية, ۔34

 برويت. –اتفرَب 
 ,وار اتككر برويت.1/237،حلكلر اتةيضاو , ) ةد اهلل بص  مر بص حممد بص  ثي اتشراز (اتةيضاو ۔35
 31  : اتةقر ۔ 36
 1/412اتنحرير واتننوير,۔37
 34اتةقر  : ۔38
 , وار اتصابوين مصر.1/28اتصابوين )حممد  ثيا,طكو  اتنكاسر, ۔39



  
     2010يونيو -يناير اإليجاز واإلطناب وروائعهما البالغية في سورة البقرة شاور اسالميكس        پ

 

022 

 

 

 51اتةقر  : ۔40
, وار اتككر  5/535اتة ار  ) بو  ةد اهلل حممد بص إْسا ية بص إبراييم بص امغر  اجلفكيا,طحيح اتة ار , ۔41

 برويت. 
 , وار اتككر  برويت.1/283سيةويَ,منا  سيةويَ, ۔42
 1/497اتنحرير واتننوير,۔43
 56اتةقر  : ۔44
 1/508اتنحرير واتننوير,۔45
 57اتةقر  : ۔46
  1/34طكو  اتنكاسر,۔47
 63اتةقر  : ۔48
  1/37طكو  اتنكاسر,۔49
 71اتةقر  : ۔50
 1/39طكو  اتنكاسر,۔51
 96اتةقر  : ۔52
 , وار اتككر  برويت.12/444ثم, اتنيلابور  )ملثم بص الجاا اتقشر ا،اتصحيح مل۔53 
  1/362اتنحرير واتننوير,۔54
 1/618اتنحرير واتننوير,۔55
 106اتةقر  : ۔56
 1/565اتنحرير واتننوير,۔57
 ,وار اتكنب اتفثميل  برويت. 3/69اتراز )حممد بص  مر اتنميميا,مكاحليح اتغيب تثراز , ۔58 
 17سور  اتةقر : ۔59
 1/310اتنحرير واتننوير,۔60
 19تةقر : سور  ا۔61
 1/317اتنحرير واتننوير,۔62
 37سور  اتةقر : ۔63
 1/439اتنحرير واتننوير,۔64
 42سور  اتةقر : ۔65
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 1/27طكو  اتنكاسر ػ تثصابوىن_۔66
 68سور  اتةقر : ۔67
 1/551اتنحرير واتننوير,۔68
 108سور  اتةقر : ۔69
  12/43املثم: ۔70
 2/161و حلكلر اتةحر احمليط, 1/667اتنحرير واتننوير,۔71
 133سور  اتةقر : ۔72
 1/734اتنحرير واتننوير,۔73
 151سور  اتةقر : ۔74
 1/64طكو  اتنكاسر ػ تثصابوىن_۔  75
 177سور  اتةقر : ۔76
اللص بص  محد  بو  ثي اتكارسي اتنحو : طااب اتنصانيف  ند  جزء ْسفَ مص  ثي بص اللا بص مفداف ۔77

واجلوير  وحلقدـ باتنحو  ند  ضد اتدوتل وماف منوما  باَل نزاؿ  اتكارسي  ص إسحاؽ بص رايويَ ورو   نَ اتننوىي
تكنَ طدوؽ يف نكلَ اننو . مايت  بو  ثي اتكارسي سنل سة  وسةفا وثالمثايل واسم جد   ةد اتغكار بص حممد بص 

و:ريم. سثيماف بص  باف و اش نيكا  وحللفا سنل  ىذ  ص  َب إسحاؽ اتزجاا و َب بكر اتلراا و َب بكر بص جمايد 
, اتفلقالين, تلاف اميزاف َلبص اجر اتفلقالين, وار اتكنب اتفثميل  1/283تلاف اميزاف َلبص اجر اتفلقالين,

 برويت.
 2/133اتنحرير واتننوير,۔78
 185سور  اتةقر : ۔79
  184اتةقر  : ۔ 80
 2/17781اتنحرير واتننوير,۔81
 196سور  اتةقر : ۔ 82
 1/80طكو  اتنكاسر ػ تثصابوىن_۔83
 219سور  اتةقر : ۔84
 1/88طكو  اتنكاسر ػ تثصابوىن_۔85
 222سور  اتةقر : ۔86
  2امايد  : ۔87
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 2/369اتنحرير واتننوير,۔88
 255سور  اتةقر : ۔89
 3/13و اتنكلر امنر يف اتفقيد  واتشريفل وامنوج, 1/102طكو  اتنكاسر ػ تثصابوىن_۔90
 253سور  اتةقر : ۔91
 1/101_طكو  اتنكاسر ػ تثصابوىن۔92
 

 المصادر والمراجع
 
 اتقر ف اتكرًن .2

مؤسلل اتناريخ اتفرَب،  اتنحرير واتننوير,بص حممد اتيايرا حممدحممد اتياير بص )بص  اشور اتنونليا .0
 تةناف -برويت

 وار امفارؼ برويت. ويواف ابص امفنز, ةد اهلل بص حممد امفنز باهلل بص امنومةا،) بو اتفةاس ابص امفنز .2

 وار اتككر  برويت. األ:اين, ا األطةواين) ثي بص اللا بص حممد بص امرواينا, بو اتكر  .4

  وار اتككر  برويت. ا,حلكلر اتةحر احمليط, بو اياف )حممد بص يوسف بص  ثي بص يوسف بص اّياف .2

 بو يالؿ اتفلكر ,)اللص بص  ةد اهلل بص سوة بص سفيد ابص حيىي بص مورافا,منا  اتصنا نا, وار  .6
 ر  برويت.اتكك

 تةناف. –برويت  -األفغاين )سفيدا,اموجز يف  وا د اتثفل اتفربيل, ,وار اتككر  .2

  وار اتككر  برويت. ،صحيح ات,اتة ار  ) بو  ةد اهلل حممد بص إْسا ية بص إبراييم بص امغر  اجلفكيا .2

وار اتكنب  لور,,نأم اتدرر ىف حلناسب اتيايت واتاتةقا  )برياف اتديص  بو اللص إبراييم بص  مرا .2
 اتفثميل برويت.

 وار اتككر برويت.حلكلر اتةيضاو ,،) ةد اهلل بص  مر بص حممد بص  ثي اتشراز (اتةيضاو  .22

 وار اتكنب اتفثميل  برويت. ,مكاحليح اتغيب تثراز ,اتراز )حممد بص  مر اتنميميا .22

 اتكنب اتفثميل  برويت. وار  ساس اتةال:ل,بص  محدا، ار اهلل  بو اتقاسم حمموو بص  مراتزخمشر  )ج .20
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 –وار إاياء اترتاا اتفرَب  ,اتكشاؼ  ص اقايق اتننزية, بو اتقاسم حمموو بص  مرا)جار اهلل  اتزخمشر   .22
 .برويت

 وار اتككر  برويت. ,منا  سيةويَ,سيةويَ .14

 وار اتككر  برويت. حلكلر اجلالتا,اتليو ي,جالؿ اتديص, .15

 اتصابوين مصر.وار  ,طكو  اتنكاسر,اتصابوين )حممد  ثيا .22

 -وار اتككر  ام  اتةياف يف حلأوية اتقر ف,ج اتيرب  )حممد بص جرير بص يزيد بص مرر بص :اتب اتمثيا، .22
 تةناف. –برويت 

 

 وار اتكنب اتفثميل  برويت. ,اتفلقالين, تلاف اميزاف َلبص اجر اتفلقالين .18

 وار اتككر  برويت. ,,امصةاح امنر بو اتفةاس  محد بص حممد بص  ثي امقر ا) اتكيومي .22

 امصر  )حممد ابص نةاحللا,ويواف ابص نةاحلل امصر , وار اتكنب اتفثميل  برويت. .20

  مصيك  )إبراييما اتزيايت ) محداو طحااما,امفجم اتوسيط, وار اتد و  برويت. .21

 ,وار اتد و  برويت.امفثقايت اتفشر .22

 .برويت وار اتككر  ملثم بص الجاا اتقشر ا،اتصحيح ،اتنيلابور  ) .23
 


